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تجربه و دانش در اختيار
وزارت جهادكشاورزي

بهمن دانايي

افزايش صادرات نفتخام در دهه 1340
موجب افزايش شديد درآمدهاي دولت شد.
بهميزان��ي كه دولت درآمدهاي بيش��تري از
فروش نفت بهدست ميآورد ،تشكيالت خود
را گس��ترده ميكرد و بر حجم دخالتهاي
خود در كس��بوكار ش��هروندان ميافزود.
اينگونه بود كه دو وزارتخانه صنايع و معادن
و بازرگاني در دهه  1350از دل وزارت امور
اقتصادي وقت بيرون آم��د .وزارتخانههاي
يادش��ده به ترتيب سياس��تگذاري و رهبري
فعاليته��اي مرتب��ط با تولي��د و تجارت را
برعهده گرفتند .درحاليكه با پيروزي انقالب
اس�لامي و تغيير و تحوالت در ديدگاههاي
اقتص��ادي راه را ب��راي غلبه نگاه توليدي بر
نگاه تجاري هموار كرده بود اما از شروع كار
دولت نهم در س��ال  1384مسؤوالن وزارت
بازرگاني توانس��تند جاي��گاه رفيعي در نهاد
رياستجمهوري و در كابينه بهدست آورند.
درحاليكه وزارت صنايع و معادن در همان
دول��ت نهم با تغيير پيدرپي وزير و معاونان
مواجه شد ،اما مس��ؤوالن وزارت بازرگاني
انسجام خود را حفظ كردند.
افزايش درآمدهاي نفت در اين سالها و
وعدههاي دولت براي اينكه اجازه نميدهيم
قيمت كاالهاي مصرفي افزايش يابد ،موجب
شد تا دست دولت براي صادرات و واردات
باز باش��د و توليد صنعتي و كش��اورزي به
گوشه رانده شوند .اين وضعيت موجب شده
بود كه توليد داخلي با آس��يب جدي مواجه
ش��ده و در برابر قدرت واردات نتواند س��ر
بلند كند .اما گاليههاي كارشناس��ي اعضاي
انجمنها و تش��كلهاي صنفي و صنعتي به
م��رور جواب داد و قانونگذاران براي اينكه
تفرق��ه در تصميمس��ازي و تصميمگي��ري
درب��اره دو موضوع تولي��د و تجارت پايان
يابد تصميم به ادغام دو وزارتخانه صنايع و
معادن و بازرگاني گرفتند .مقاومتهايي كه
در اين مسير وجود داشت برطرف شد و با
اي��ن هدف كه آماره��اي توليد و تجارت و
تصميمگيري مربوط به ايجاد تعادل در اين
دو مقوله در يك نهاد جمع شوند كار ادغام
صورت پذيرفت.
باتوج��ه به مجموعه ش��رايط كه توليد
را در پلهاي باالت��ر از بازرگاني قرار ميداد
وزارتخانه جديد« ،صنعت ،معدن و تجارت»
نام گرفت تا اولويت فعاليتهاي صنعتي و
معدني بر مقوله تجارت آش��كار ش��ود .اما
در عمل مس��ؤوالن وزارت بازرگاني سابق
توانس��تند س��كان رهبري وزارتخانه جديد
را بهدس��ت آورده و سياس��تهاي تجاري
را بر سياس��تهاي صنعت��ي غالب گردانند.
ب��ه م��رور و براب��ر ب��ا آنچ��ه در واقعيت
ديده ميش��ود رؤساي سازمانهاي صنعت،
معدن و تجارت نيز عموم ًا ديدگاهي تجاري
داش��ته و دارند .اين ش��رايط موجب ش��د
بخ��ش توليد ك��ه پيش از اي��ن و با وجود
وزارت صنايع و معادن در مجامع گوناگون
مدافعي داش��ت از اين مزيت بيبهره باشد.
بهطور مثال درحالي كه اعضاي كميس��يون
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گمرك ايران اعالم كرد

 50پرونده تخلف در واردات شكر در دست بررسي است
* در حال حاضر  50فقره پرونده شكر داراي «بيشبود» ارزش در حال بررسي است كه پس از رسيدگي نهايي
و طي مراحل قانوني مراتب به بانكهاي مربوطه اعالم ميشود

گمرك ايران چندوقت پيش آماري از جزييات
واردات شكر توسط چند واردكننده در سال 1391
ش��امل ميزان واردات هر ش��ركت و متوسط قيمت
هر تن ش��كر وارداتي را منتشر كرد .تفاوت معنادار
قيمت ش��كر وارداتي برخي ش��ركتها با متوس��ط
قيمت شكر وارداتي توسط شركت بازرگاني دولتي
در آمار ارايهش��ده گمرك توجه كارشناس��ان را به
خود جلب كرد.

بيشاظهاري در قيمت ش��كر وارداتي با هدف
ج��ذب بيش��تر دالر ارزانقيمت و فروش ش��كر با
قيمته��اي باالتر در بازار داخلي چيزي اس��ت كه
در اين تفاوتها به چشم ميآيد .آقاي محمدعرب
محمدي باتوجه به همين مس��أله بود كه با نگارش
يادداشتي تحتعنوان «سود غيرمتعارف در واردات
شكر» در روزنامه دنياي اقتصاد يكشنبه  15ارديبهشت
توجه مسؤوالن را به ارقام ارايه شده از طرف گمرك

دريافت گواهينامه رعايت حقوق مصرفكنندگان
توسط شركت كشت و صنعت اميركبير

شركت كشت و صنعت اميركبير در اسفندماه سال  1391موفق
به دريافت گواهينامه «رعايت حقوق مصرفكنندگان» از جانب
كميته فني س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت و انجمن حمايت از
حقوق مصرفكنندگان استان خوزستان شد .در متن اين گواهينامه
آمده است :با عنايت به مصوبات كميته فني سازمان صنعت ،معدن
و تج��ارت و انجم��ن حمايت از حقوق مصرفكنندگان اس��تان
خوزستان و براساس مصوبه شوراي سياستگذاري اعطاي گواهينامه
رعايت حق��وق مصرفكنندگان بدينوس��يله «گواهينامه رعايت
حقوق مصرفكنندگان» به آن شركت اعطا ميگردد ،اميد است كه
با تعامل هوشمندانه در حفظ و ارتقاء جايگاه كنوني موفق باشيد.
ضمن ًا مدت اعتبار اين لوح از تاريخ  9اسفندماه  1391مشروط به
رعايت قوانين و ضوابط مربوط به حقوق مصرفكنندگان بهمدت
يكسال شمسي ميباشد.
* نش��ريه ش��كر اين موفقيت را به مديريت و كاركنان شركت كشت و صنعت اميركبير تبريك
گفته و آرزوي كاميابي بيشتر براي اين واحد صنعتي را دارد.
فائو پيشبيني كرد:

كاهش اتكاي اندونزي به واردات برنج

سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد(فائو)
در گزارشي پيشبيني كرد كه با افزايش توليد برنج
در اندون��زي ،نياز اين كش��ور ب��ه واردات كاهش
پي��دا ميكند .براس��اس برآورد اين نهاد س��ازمان
ملل ،محصول برنج اندونزي ممكن است به 72.1
ميليون تن در س��ال  2013برس��د ك��ه  4.4درصد
بيش��تر از ركورد  69.05ميليون تن در سال گذشته
خواهد بود.
پيشبيني ميشود كه محصول برنج اين كشور

با وجود بارندگيهاي شديد در دسامبر و مارس كه
موجب بروز سيل در برخي از مناطق شد ،افزايش
داش��ته باشد .توليد ذرت اندونزي نيز به حدود 19
ميليون تن ميرس��د كه مشابه ركورد 18.96ميليون
تن برداشت شده در سال گذشته خواهد بود.
به گزارش بلومبرگ ،واردات غله اندونزي در
فص��ل جاري كه از اول آوريل آغاز ش��ده ،ممكن
است كاهش يافته و به 9.4ميليون تن در مقايسه با
9.8ميليون تن در فصل گذشته برسد.

جلب كرد .وي نوشته است:
ايجاد محدوديتهاي تازه و پرشمار
در مس��ير كس��بوكار جامعه ايراني در
س��ال 1391به اوج رسيد .در اين مسير،
اس��تفاده كارآمد از منابع ارزي كه ورود
آن به داخل با دشواريهاي واقعي مواجه
شده بود ،يكي از ضروريترين اقدامهايي
ب��ود كه دولت بايد انجام ميداد .نظارت
ب��ر چگونگي هزينه ك��ردن اين منابع و
پيامده��اي آن در ب��ازار داخل��ي نيز از
ضرورتهاي انكارناپذير بود تا راه افزايش
قيمتها مس��دود شود .در اين وضعيت
اما آمار و اطالعات رس��مي منتشر شده
نشاندهنده ناكارآمدي در سطحي گسترده
اس��ت كه به جريان رانتخواري افزوده
اس��ت.يكي از معاونان وزارت صنعت،
معدن و تجارت همي��ن چند روز پيش
اعالم كرده كه در سال 1391رقمي معادل
40ميليارد دالر به واردات اختصاص داده
ش��ده اس��ت .پرداخت اين رقم هنگفت
ارزي ب��ا هدف تأمي��ن كاالي مورد نياز
تولي��د و مصرف بوده اس��ت تا ش��اهد
تثبيت قيمتها باش��يم .اما اين اتفاق در
حوزه شكر در سال 1391رخ نداده است؛
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قند و ش��كر يكي از كاالهاي خاص
در سبد مصرفي خانوادههاي ايراني است.
خانوادهه��اي ايراني بهوي��ژه گروههاي با
درآم��د پايين يك��ي از وعدههاي غذايي
خ��ود را با اس��تفاده از ميزان كمي ش��كر
تأمي��ن ميكنن��د .اين وضعي��ت موجب
حساس��يت مس��ؤوالن و مديران سياسي
جامع��ه ب��ه تأمين قند و ش��كر تحت هر
شرايطي شده است.
قانونه��اي موجود بهگونهاي آرايش
داده شد كه صنعت قند و شكر به انحصار
دول��ت و س��ازمانهاي دولت��ي درآم��د.
كارخانههاي قند و ش��كر تا همين اواسط
ده��ه 1380تح��ت اختيار دول��ت بودند.
دول��ت قيمت چغندرقن��د را خود تعيين
ميكرد ،قيمت تبديل چغندر به ش��كر را
نيز معين ميكرد و اين دولت بود كه قيمت
فروش شكر توسط كارخانهها را به شكل
دستوري تحميل ميكرد.
در قانون برنامه س��وم توسعه و پس
از آن قانون برنامه چهارم انحصار صنعت
قند و شكر لغو شد .دولت تا پيش از لغو
انحصار ،برخ��ي حمايتها از كارخانهها
را در دستور كار داشت و بهطور مثال در
يك دوره كاري يكساله چند بار نقدينگي
به كارخانهها ميداد تا بدهيهاي خود به
چغندركاران را سر وقت بپردازند ،عالوه
ب��ر اين دول��ت در تعيين قيم��ت برخي
كاالهاي مورد ني��از مثل انرژي مورد نياز
كارخانهه��ا ني��ز نوعي تبعي��ض مثبت را
اعمال ميكرد كه امروزهروز اين امتيازات
اعم��ال نميش��ود .در اي��ن وضعيت اما
دولت و برخي سازمانهاي دولتي ترجيح
ميدهند نقش قيممأبانه قبلي را ادامه داده
و نيروي دولتي را بر بنگاهها وكارخانهها
تحميل كنند.
در اي��ن وضعيت اس��ت ك��ه برخي
نهادهاي دولتي برخالف قانون قيمتهاي
پايه دس��توري براي ش��كر تعيين كرده و
مأموران خ��ود را براي س��ختگيري به
كارخانهها ميفرس��تند .ادام��ه رفتارهاي
متعلق به دوران انحصار توس��ط وزارت
صنع��ت و معدن در ش��رايطي كه دولت
نميتواند نظارتي بر واردكننده داشته باشد
جاي تعجب دارد.
دول��ت چه ميدهد ك��ه ميخواهد
كارخانهها را همچن��ان تحت انقياد خود
درآورد؟ باي��د به اين مدي��ران كه تالش
كردن��د صنعت قند و ش��كر را نابود كنند
اما نتوانس��تند و با پايمردي توليدكنندگان
مواجه ش��دند ،گفت :بس كنيد اين كارها
را .درحاليك��ه دولت تواناي��ي يا تمايل
ب��راي نظارت بر قيمت ش��كر وارداتي را
ندارد ،سختگيري به كارخانهها و توليد
شبهه ندارد؟

تجربه و دانش
در اختيار وزارت جهادكشاورزي
از صفحه اول
ماده يك قانون صادرات و واردات درگذش��ته
و در حض��ور نماين��ده وزارت صنايع و معادن
نميتوانست بهراحتي درباره حذف و يا كاهش
تعرفه واردات تصميم بگيرد در حال حاضر اين
كار بهسادگي انجام ميشود .آسيب جدي كه در
اين وضعيت بر توليد بهويژه توليدات كشاورزي
وارد ش��د ،مجلس شوراي اسالمي طرح انتزاع
فعاليته��اي مرب��وط ب��ه واردات محصوالت
كشاورزي را از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و الحاق آن وظايف به وزارت جهادكشاورزي
را در دس��توركار ق��رار داد .درحاليكه برخي
نهادها و مؤسس��هها و وزارتخانههاي دولتي با
طرح انتزاع مخالف ب��وده و مقاومت جدي را
س��امان دادند ،اما در نهايت اين قانون تصويب

شد .درحاليكه دولت بايدمطابق قانون مصوب
مجل��س عمل كرده و آن را ب��راي اجرا آماده
ميكرد اما از اين كار اجتناب كرد .س��رانجام
«قان��ون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به
بخش كشاورزي در وزارت جهادكشاورزي»
بهوس��يله رييس مجلس به مسؤوالن روزنامه
رسمي كشور ارس��ال و در اين روزنامه درج
ش��د .اما اين اتف��اق را نبايد پاي��ان كار تلقي
كرد .واقعيت اين اس��ت كه اگر مديران دولت
نخواهند قانون را به شكل كامل و كارآمد اجرا
كنند هنوز درباره آييننامه اجرايي ميتوانند كار
را به شرايط دشوار بكشانند .يك بيم اين است
ك��ه آييننامه اجرايي در موعد مقرر تدوين و
ابالغ نش��ود و يك نگراني هم اين اس��ت كه
آييننامهاي برخالف روح قانون تدوين و براي

اجرا فرس��تاده ش��ود كه ميتواند نقضغرض
باشد .قانونگذاران محترمي كه تالش كردهاند
شرايط مساعد براي مقولههاي توليد و تجارت
خارجي محصوالت كشاورزي فراهم و نوعي
تع��ادل و توازن در ميان نهادهاي مجري ايجاد
كنند بايد در ادامه موضوع آييننامه اجرايي را
در كانون توجه قرار دهند .عالوه بر اين و در
ش��رايطي كه قانون مصوب مجلس اختيارات
كافي به وزارت جهادكش��اورزي داده است تا
مس��ايل مربوط به ايجاد تعادل در توليد داخل
و تجارت خارجي را اجرا كند ،اين وزارتخانه
نبايد اين مس��ؤوليت را س��اده ن��گاه كند .اگر
وزارت جهادكشاورزي با استفاده از نيروهاي
دلس��وز و ورزيده و كارشناس اقدام به اجراي
قانون كند ،ميتوان اميدوار بود روزگار در اين
حوزه خوش باشد .درصورتي كه خدايناكرده
وزارت جهادكش��اورزي به هردلي��ل توانايي
اجراي قان��ون را بهصورت كام��ل و جامع و
با كارآمدي باال نداش��ته باشد ،شرايط بدتر از
اين خواهد ش��د .انجمنهاي مستقل صنفي و
صنعت��ي نيز كه از نزديك با مس��ايل آش��نايي
كاف��ي دارند آمادهاند تا دانش و تجربه خود را
در اختيار وزارت جهادكش��اورزي قرار دهند
ت��ا در اجراي قانون تعلل پي��ش نيايد .انجمن
صنفي كارخانههاي قندوش��كر بهعنوان يكي
از تشكلهاي قديمي و داراي تجربه كافي در
كش��اورزي و توليد و بازرگاني ش��كر كه يك
كاالي استراتژيك و مورد مناقشه است نيز آماده
اس��ت تا تجارب موجود را در اختيار وزارت
جهادكشاورزي قرار دهد.
به اميد روزهاي بهتر در همه مسايل مربوط
به كش��اورزي ،تج��ارت و توليد محصوالت
كشاورزي.

گمرك ايران اعالم كرد

 50پرونده تخلف در واردات شكر در دست بررسي است
از صفحه اول
زيرا آمارهاي منتش��ر ش��ده از س��وي گمرك
ايران نش��ان ميدهد در سال 1391رقمي معادل
1/7ميليون تن ش��كر به ارزش ي��ك ميليارد و
70ميليون دالر از سوي  29فرد حقيقي و حقوقي
به كشور وارد شده است.
جداي از اينكه اين ميزان شكر وارد شده در
سال تشديد محدوديتها يك اقدام ناكارآمد و
در جهت تضعيف توليد داخلي به شمار ميآيد،
نكته تأسفبار در قيمتهاي اعالم شده واردات
شكر است .ميانگين قيمت واردات شكر از سوي
ش��ركت بازرگاني دولتي در س��ال 1391معادل
565دالر براي هر تن بوده اس��ت ،اما براي يك
ش��ركت خصوصي رقمي معادل 734دالر براي
هر تن ش��كر وارداتي بوده اس��ت .يك شركت
ديگر نيز براس��اس آمار گمرك در سال گذشته
رقم��ي معادل 31/5ميلي��ون دالر براي واردات
37هزار تن ش��كر داده ك��ه ميانگين قيمت هر
تن ش��كر وارداتي اين شركت حدود 853دالر
ميشود .با توجه به اينكه شركت بازرگاني دولتي
ايران در س��ال 1391با محدوديتهاي بيشتري
در واردات مواجه بوده است ،اما توانسته هر تن
شكر را به قيمت ميانگين 565دالر وارد كند ،اما
قيمتهاي باالي اظهار شده برخي از شركتها
كه تفاوت معنادار با رقم 565دالر دارد را چگونه
بايد تفسير كرد؟
نزديكتري��ن چيزي كه به ذهن ميرس��د
اين اس��ت كه برخ��ي واردكنندگان ش��كر در
بخ��ش خصوصي در اعالم قيمت واردات بيش
اظهاري كردهاند.
نكته تلختر اين است كه اين واردكنندگان
ب��راي واردات ،دالر به قيمت 1226تومان (ارز
مرجع) گرفته و متعهد بودهاند شكر را به قيمت
ه��ر كيل��و 1300تومان بهدس��ت مصرفكننده

برس��انند ،اما آمارها نش��ان ميدهد قيمت هر
كيلوگ��رم ش��كر درب محل تصفيه ش��كر تا
1700تومان به فروش ميرس��د .به اين ترتيب
اگر بپذيريم كه قيمت قابل فروش شكر وارداتي
اين ع��ده ،كمتر از 1300تومان نبوده اس��ت،
ميت��وان گفت برخ��ي از واردكنندگان بهطور
ميانگي��ن در هر كيلو ش��كر 400تومان س��ود
بادآورده و رانت جويانه بهدست آوردهاند.
يك محاسبه س��اده نشان ميدهد كه يك
شركت واردكننده شكر كه 25هزار تن شكر به
قيمت هر تن  734دالر وارد كرده است ،تنها از
محل بيش اظهاري قيمت وارداتي (نس��بت به
قيمت  565دالر شكر وارداتي شركت بازرگاني
دولتي) در هر تن شكر وارداتي 169دالر سود
غيرمتعارف بهدس��ت آورده اس��ت كه با دالر
ميانگين 3هزار تومان به عدد  507هزار تومان
در هر تن ميرس��د .اگر  507هزار تومان سود
غيرمتعارف را در عدد 25هزار تن ضرب كنيم
ب��ه عدد 12/6ميليارد تومان ميرس��يم كه رقم
بس��يار شگفتانگيزي اس��ت .اما آيا نهادهاي
نظارتي توانس��تهاند در س��ال محدوديتهاي
ارزي به اينگونه رانتخواريها نظارت كافي
و الزم داشته باشند؟
در حالي كه انتظار ميرفت برخي سازمانها
و نهاده��اي نظارت��ي كه با س��ختگيريهاي
غيرقانوني كار را بر توليدكنندگان شكر سخت
كرده و با اجبار بهفروش ش��كر نفع دالالن را
تأمين ميكنند در اينب��اره اظهارنظر كنند ،اما
اي��ن گمرك ايران بود ك��ه ضمن تأييد ضمني
يادداشت مورخ  ،1392/2/15خبر داد كه مزيد
اط�لاع درحال حاضر بيش از  50فقره پرونده
ش��كر داراي «بيشبود» ارزش در حال بررسي
اس��ت توضيح گمرك ك��ه در  1392/2/23در
روزنامه دنياي اقتصاد درج ش��ده بود به شرح

زير است:
«وفق مفاد من��درج در ماده 14قانون امور
گمركي ،ارزش گمركي كاالهاي ورودي از روي
س��ياهه خريد يا ساير اس��ناد تسليمي صاحب
كاالتعيي��ن ميش��ود و پ��س از اظهار صاحب
كاال ،گمرك نسبت به بررسي و تعيين ارزش بر
مبناي ماده 15قانون اقدام ميكند .با توجه به نوع
كاالكه بورس��ي است طبق 19آييننامه اجرايي
بر مبناي منابع معتب��ر بينالمللي و بورسهاي
جهاني بررس��ي ارزش انجام ميشود .براساس
بخ��ش هفت��م مجموعه مق��ررات ارزي بانك
مرك��زي ،متولي اعالم «بيش بود» ارزش (گران
نمايي) دفتر بررس��ي و تعيين ارزش است كه
پس از اعالم گمركات اجرايي رسيدگي و اعالم
نظر ميشود« .بيش بود» ارزش مانع از ترخيص
كاالنب��وده و بر مبناي ارزش مندرج در اس��ناد
حقوق ورودي قابل پرداخت است.
گم��ركات اجراي��ي در جريان ترخيص و
پس از ترخيص نسبت به بررسي ارزش اقدام
ميكنند و درصورت مشاهده موارد گران نمايي
موضوع جهت صحت عمل به دفتر بررس��ي و
تعيي��ن ارزش ارجاع ميش��ود .مزيد اطالع در
حال حاضر بيش از  50فقره پرونده شكر داراي
«بيش بود» ارزش در حال بررسي است كه پس
از رسيدگي نهايي و طي مراحل قانوني مراتب
به بانكهاي مربوطه اعالم ميشود.
باتوج��ه ب��ه اينك��ه گمرك اي��ران خبر و
تحليل ارايهش��ده توسط كارشناسان كه برخي
واردكنندگان شكر با بيشاظهاري ارزش كاالي
وارداتي ،سود غيرمتعارف بهدست ميآورند اميد
اس��ت گمرك ايران ضمن شفافسازي درباره
 50پرون��ده تخلف در اظهار غيرواقعي ش��كر
وارداتي مراتب را به اطالع كارشناسان و افكار
عمومي برساند.
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آمار

دامپينگ و بيشاظهاري
درحاليك��ه پرداخ��ت ارز مرجع ب��ه واردات
ش��كر در حال حاضر در ابهام بهس��ر ميبرد و در
ش��رايطي كه از اس��فند ماه پارس��ال اين مس��ئله با
دشواري مواجه شده است ،اما بخش خصوصي در
فروردين  1392نيز توانسته است  46هزار تن شكر
وارد كند .اين ميزان واردات ش��كر در فروردين ماه
توس��ط بخش خصوصي در ش��روع سال جديد كه

نمودار توليد و واردات شكر از سال  80تا پايان فروردين ماه سال 92

(ارقام به تن)
3000000
2500000
2000000
1500000

جدول  :1آمار واردات شکر از سال 1380
تا پايان فروردين ماه سال 1392
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي

1000000

ارقام به هزار تن

سال

واردات بخش
خصوصي

واردات بخش
دولتي

جمع واردات

1380

0

937

937

1382

56

160

216

80

627

1381

0

1383

42

1384

820
161

820
203

707

1385

1.485

1.042

2527

1387

1101

0

1101

1386

208

962

1388

877

1390

1234

0

46

42

1389

0

1805

1391

( 1392فروردين)

0
505

1175

1170

877

1805

1234
1680
88
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0

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

144000

930000

1150000

1178000

450000

552000

1050000

1258000

1238000

1193000

1274000

1040000

838000

توليد

88000

168000

1234000

1805000

877000

1101000

1170000

2527000

707000

203000

216000

820000

937000

واردات

بيش��تر از واردات شركت بازرگاني دولتي
اس��ت ،موجب تعجب ناظران شده و اين
پرس��ش را پررنگ كرده اس��ت كه آيا ارز
مرجع به اين ش��كر واردات��ي اختصاص
داده شده اس��ت؟ خروج  51ميليون دالر
ارز از كش��ور تنها در ماه نخس��ت امسال
كه وضعيت ارزي و سياستهاي نرخ ارز
نامعلوم است ،موجب نگراني توليدكنندگان
شده است .جدول شماره  2نشان ميدهد
كه در سالهاي  1385تا  1391درمجموع
4/6ميلي��ارد دالر ارز براي واردات ش��كر
اختصاص يافته اس��ت كه متوسط ساالنه
آن نزدي��ك به  700ميليون دالر ميش��ود.

ماخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

500000

رك��ورد واردات ش��كر همچنان به س��ال
 1385برميگردد كه 2/5ميليون تن شكر به
ارزش حدود يك ميليارد دالر رسيد .نكته
جذاب جدول ش��ماره يك مقايسه ميزان
شكر وارداتي در سالهاي  1385و 1391
است كه براي سال  1385ميزان شكر وارد
شده  2/5ميليون تن به ارزش يك ميليارد
دالر و براي سال  1391براي واردات 1/7
ميليون تن به ارزش يك ميليارد دالر است.
يك محاسبه ساده نشان ميدهد كه ارزش
هر تن شكر وارداتي در سال  1385حدود
400دالر و در سال  1391معادل 600دالر
گزارش شده است.

جدول  :2واردات شكر از سال  85تا پايان فروردين سال  92به تفكيك شكرخام و سفيد (ارقام به هزار تن)
سال

سفيد

بها (دالر)

خام

بها (دالر)

جمع واردات

بها جمعواردات (دالر)

1385

637

291.271.910

1.890

726.182.559

2.527

1.017.454.469

1386

348

133.309.344

822

274.461.367

1170

407.770.710

1387

103

37.213.332

998

287.800.013

1101

325.013.345

1388

27

8.819.906

850

315.826.114

877

324.646.020

1389

0

0

1805

704.520.407

1805

704.520.407

1390

6

3.799.510

1228

752.105.334

1234

755.904.844

1391

0

0

1680

1.072.413.608

1680

1.072.413.608

1392

0

0

88

51.001.228

88

51.001.228

جمع

1121

474.414.002

9.361

4.184.310.630

10.482

4.658.724.631
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تجارت سودآور با دوپينگ ارزان
فعالي��ت تجاري ي��ك رفتار م��درن به
حس��اب ميآم��ده اس��ت و اي��ن روزها نيز
نميت��وان برخالف اي��ن فعاليت رأي و نظر
داد .تولي��د كاالها بدون چرخه تجاري كاري
بيهوده اس��ت و در كوتاهتري��ن مدت چرخ
تولي��د ميخوابد .بازرگانان و تاجران افرادي
ساعي و هوشمندند و عموم ًا بهويژه پيش از
اينكه پيمانهاي تجاري و قانوني امنيت آنها را
تضمين كنند ،كاري پرريسك انجام ميدادند.
بازرگان��ي را نبايد نكوهش ك��رد ،اما همين
فعاليت مفيد در برخ��ي از جامعهها ازجمله
جامعه ايراني بهدليل س��اختار غلط اقتصادي
و اصرار و ندانمكاري برخي از مديران منجر
به رانتهاي باال شده و سودآوري ميان توليد
و تجارت را از توازن و تعادل خارج ميكند
و انگيزه س��رمايهگذاري در تجارت را رشد
ميدهد .اگر بازرگانان و تاجران ايراني بتوانند
خارج از اين جريان رانتجويانه فعاليت كرده
و تولي��دات ايران��ي را در بازاره��اي جهاني
عرضه كنند ،كار س��ترگي انج��ام دادهاند ،اما

متأس��فانه گروه��ي از اين اف��راد تنها به اين
ميانديش��ند كه از شكاف پديدارشده جريان
رانتخواري اس��تفاده كنند .در ش��رايطي كه
جامعه ايراني ب��ا تحريم جدي غرب مواجه
اس��ت و كس��ب درآمد ارزي و انتقال آن به
داخل يك معضل ش��ده است ،برخي مديران
دولتي با تحليله��اي غلط ،دادن ارز گرانبها
به قيم��ت ترجيحي ،بازرگاني در موادغذايي
را تشويق ميكنند .در اين وضعيت است كه
ميبينيم بخش قابلتوجهي از بازرگانان و حتي
نهادهايي كه كار اصليشان تجارت نيست به
س��مت بازرگاني كشيده ميشوند .بازرگانان
ش��كر درحال حاضر از چند طريق سودهاي
عجيب بهدست ميآورند .سود اول اين است
كه درحالي به آنها با قيمت ترجيحي ارز داده
ميش��ود (ارز مرجع به قيمت هر دالر 1226
تومان) يا داده ش��ده اس��ت كه براي واردات
دارو سختگيري ميشود .تفاوت قيمت دالر
مرجع با بازار آزاد بسيار معنادار و به بيش از
دوبرابر رسيده است و همين موضوع حركت

سريع بهسوي واردات بيشتر شكر را تسريع
كرده است .سود بعدي اين است كه دولت به
داليل گوناگون نتوانسته است بر توزيع داخلي
ش��كر وارد ش��ده با ارز مرجع نظارت كند.
عرضه ش��كر به قيمت هر كيلو  1700تومان
درحاليكه برابر تعهد اخذشده از واردكنندگان
باي��د  1300تومان يا كمتر باش��د اين ادعا را
بهخوب��ي اثبات ميكند .اين وضعيت موجب
شده است كه واردات شكر باز هم شيرينتر
ش��ود .سود سوم و آس��ان و بلندمدت ديگر
براي تجار ش��كر كه توس��ط برخي مديران
دولتي فراهم ش��ده است سختگيري آنها به
توليد داخل اس��ت .درحاليكه هيچ حمايتي
از كارخانههاي توليد ش��كر نميشود برخي
مدي��ران با فرس��تادن ناظران ب��ه واحدهاي
صنعتي مانع از فعاليت سودآور آنها شدهاند.
تثبيت قيمت توليد داخلي و رها كردن قيمت
شكر وارداتي در بازار آيا از رفتاري كارشناسي
برميخيزد؟ تجارت سودآور با دوپينگ دولتي
كار سختي نيست.

3

نگاه
معذرتخواهي
كنيد
شايد...
وف��ور درآمده��اي ارزي حاصل از
ص��ادرات نفت خام ،جامع��ه ايراني را با
وضعيتي ويژه مواجه كرد.
يك��ي از بدتري��ن پيامده��اي وفور
درآم��د ارزي در هم��ه دهههاي س��پري
شده از  1340به اين طرف ،نوعي بيماري
كجسليقگي و بياعتنايي مديران به ژرفاي
كسب و كار ايرانيان بوده است.
به اي��ن معني ك��ه درآمدهاي ارزي
هنگفت ناشي از فروش ثروت ملي ،پولي
ب��ادآورده در اختيار برخي مديران دولتي
ق��رار داده و ميدهد كه آنها بدون توجه
به عواقب تصميمهايي كه اتخاذ ميكنند،
ه��ر كاري ك��ه ميخواهند بر س��ر توليد
داخل ميآورند.
وف��ور درآم��د ارزي از طرف ديگر
منج��ر ب��ه انحص��ار عرضه ارز توس��ط
دولت ش��ده اس��ت و اين نهاد با استفاده
از اين قدرت انحصاري قيمت ارز را در
سطحي كه دلخواه مسؤوالن است تعيين
ميكرده است.
تثبي��ت ن��رخ ارز ب��ا اي��ن توجي��ه
غيركارشناس��ي كه بايد با تثبيت اين نرخ
س��دراه رش��د تورم ش��ويم بهنوبه خود
بيماريهاي مزمني را بر تن و جان اقتصاد
ايران انداخته است.
مقايسههاي غيرواقعي قيمت تمامشده
توليدات داخلي با واردات كاالهايي كه با
ارز ارزان به بازار داخل ميآيد و ميآمد
يك��ي از بدتري��ن كارهايي بود كه برخي
مسؤوالن انجام دادند.
آنهايي كه بدون نگاه كارشناس��ي و
تنها براس��اس منافع زودگذر سياس��ي و
ش��ايد اقتصادي و حتي شبههدار ،چندين
سال است كه قيمت شكر توليد داخلي را
با قيمت شكر وارداتي مقايسه ميكردند
اكنون ك��ه دالر به هر دليل قيمت واقعي
پيدا كرده است چه توجيهي دارند؟
تم��ام ت�لاش آنها در اي��ن چند ماه
گذش��ته اين بوده است كه ارز ارزانتر به
واردات شكر اختصاص دهند تا رفتار و
گفتار باطل آنها نمود پيدا نكند.
اين گ��روه از مس��ؤوالن دولتي كه
بدون لحاظ كردن منافع ملي و بلندمدت
كشور همه نيروي خود را به كار گرفتند
تا صداي كارشناسان و دلسوزان صنعت
قند و شكر به گوش مديران ارشد كشور
نرسد آيا ميتوانند معذرتخواهي كنند يا
همچنان ب��ر حرف و عمل باطل خويش
اصرار دارند؟
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پيشگفتار
هن��د ،يك��ي از كش��ورهاي مهم در ب��ازار جهاني
شكر محسوب ميش��ود و در حال حاضر بهعنوان يك
صادركننده ش��كر ،درحال استحكام جايگاه خود است.
ليكن با موانع مختلفي در اين مس��ير روبهرو اس��ت .از
اينرو درصدد اس��ت با انجام اصالحات در رژيم شكر
و اتانول ،شرايط را براي اهداف كالن اقتصادي صنعت
شكر و اتانول فراهم سازد .در اين گزارش كه بهعنوان
سرمقاله نش��ريه بينالمللي شكر و ش��يرينكنندهها در
هفدهم دس��امبر 2012چاپ و منتش��ر شده ،به برنامه و
سياستهاي اخير اصالحات در صنعت شكر هندوستان

هندوستان و اصالحات شكر

نميتوان نقش هند را در بازار شكر ناديده گرفت .اين كشور،
بزرگترين مصرفكننده و دومين توليدكننده شكر جهان است و
نقش آن بهعنوان س��ازنده بازار طي  2سال گذشته ،مشابه برزيل
بوده اس��ت .واكنش زيركانه درخصوص توليد بههمراه رشد كم
مصرف داخلي شكر طي سالهاي اخير ،باعث شد تا اين كشور
ب��ه يكي از صادركنندگان عمده اين نوع ش��يرينكننده در س��ال
 2011 -12تبديل شود.
آيا اين وضعيت موفقيتآميز در س��ال  2012 -13نيز تكرار
خواهد شد؟ در نگاه اول ،ظاهرا ً پاسخ ساده بهنظر ميرسد يعني
همهچيز به عرضه و تقاضا بس��تگي خواهد داشت .اما با نگاهي
دقيقتر به پلكان مارپيچ سياست شكر هند در مييابيم كه تشخيص
اين امر كه كدام عوامل و تا چه حد و چه زمان ،در عرضه و تقاضا
تأثير بسزايي خواهند داشت بسيار مشكل خواهد بود.

هدف دست نيافتني اصالح سياست شكر

آزادس��ازي كامل صنعت ش��كر اين كش��ور در دستور كار
برنامههاي سياس��ي دهلي ،موضوعي ثابت و دائمي اس��ت .دفتر
نخستوزير در سپتامبر  ،2012پيشنهاد تشكيل كميته رانگاراجان
را براي آزادسازي كامل بخش شكر هند ارايه داد كه بدينترتيب
مكاني��زم و كنترل روي صادرات و واردات برداش��ته ميش��ود.
مهمترين پيش��نهاد اين كميته در مورد قيمتگذاري نيشكر بود،
بهطوريك��ه اين كميته ،قيمت منصفانه و همراه با پاداش()FRP
را بهعن��وان قيمت پايه توصيه كرد .بر اين اس��اس قيمتگذاري
بايد با مكانيزم تقس��يم س��ود تكميل شود تا كشاورزان بتوانند از
قيمتهاي باالتر شكر سود ببرند.
بر طبق اين گزارش ،در اصل كارخانههاي توليد شكر طي اين
فصل ،قيمت منصفانه همراه با پاداش را به كشاورزان ميپردازند.
بعد از آن ،پرداخت اضافي هر سهماه يكبار بر مبناي 70درصد از
قيمت فروش ش��كر كارخانه و 5درصد درآمد حاصل از فروش
محصوالت جانبي محاس��به خواهد شد .اگر اين مقدار بيشتر از
قيمت منصفانه همراه با پاداش باشد مابهالتفاوت آن به كشاورزان
پرداخت خواهد شد .اگر اين مبلغ پايينتر از قيمت منصفانه همراه

اش��اره شده است .دفتر بررس��يهاي اقتصادي معاونت
طرح و برنامه ش��ركت توس��عه نيشكر و صنايع جانبي،
در راستاي رصد سياس��تها و برنامههاي بازار جهاني
ش��كر و بهمنظور بهرهگيري و استفاده بيشتر عالقهمندان
و دستاندركاران صنعت قندوشكر كشور ،اين گزارش
را ترجمه ،تدوين و منتشر كرده است.
الزم بهذكر اس��ت متن انگليسي سرمقالههاي ارايه
ش��ده جهت اس��تفاده عالقهمندان ،در دفتر بررسيهاي
اقتصادي و سرمايهگذاري شركت توسعه نيشكر و صنايع
جانبي موجود است.

با پاداش باشد كشاورزان تنها قيمت منصفانه همراه با پاداش
را دريافت خواهند كرد.
اي��ن كميت��ه همچني��ن خاتم��ه اختي��ارات دولتي در
اختصاص مناطق زيركش��ت نيش��كر ب��راي كارخانههاي
توليد ش��كر را توصيه كرد كه اين امر حاكي از آن اس��ت
كه كشاورزان ميتوانستند نيشكر خود را به هر كارخانهاي
كه تمايل داش��ته باشند ،بفروشند .همچنين پيشنهاد شد كه
شرط فعلي حداقل فاصله 15كيلومتري بين 2كارخانه توليد
شكر برداشته شود.
اين كميته در زمينه تعهدات هزينهاي (مالياتي) ش��كر
اظهار ميدارد كه دولتهاي ايالتي بايد ش��يرينكننده مورد
نياز براي سيس��تم توزيع عموم��ي ( )PDSرا از بازار آزاد
بخرن��د و همچنين دولت بايد ط��رح ماليات 240روپيه را
كه روي هر تن وصول ميشود به دولتهاي ايالتي جهت
تأمين بودجه خريد بازار منتقل كند.
در حال حاضر ،ماليات به صندوق توسعه شكر ميرود
و اين كميته قصد دارد تا به اين رويه خاتمه دهد .اين بودجه
براي اهداء وام با سود پايين به اين صنعت و بهمنظور توسعه
سطح زيركشت نيشكر ،مدرنيزهكردن كارخانهها و احداث
پروژههاي برق و اتانول مورد اس��تفاده قرارميگيرد .براي
درك اينكه بس��تههاي پيش��نهادي كميته رانگاراجان تا چه
اندازه بنيادي و محكم است بايد خاطرنشان كرد كه شكر،
يكي از كنترلشدهترين بخشهاي موجود است .تالش براي
آزادسازي اين صنعت در سالهاي 1971-72و ،1978-79
تنها براي اين صورت گرفت تا قيمت شكر را به سطح اوليه
پايين آورد .حال اين قضيه باقي ميماند كه آيا هيچيك از
توصيههاي اين كميته ،مثل چند كميته ديگر ،ازجمله كميته
توتجا در س��ال  2004و كميته ثورات  5در سال  2008كه
ي بخش ش��كر را پيشنهاد داده بودند ،تحقق
ال آزادس��از 
قب ً
خواهد يافت يا خير؟
اي��ن صنع��ت ،دلگ��رم و مطمئن اس��ت ك��ه حداقل
اصالحات انجام خواهد شد .آبيناش ورما  ،6مديركل انجمن
كارخانههاي توليد شكر هند ( )ISMAگفت كه چارچوب
جديد براي بخش آزاد شده شكر ،بايد ظرف 2تا 3سال و

بهدنبال بررسي كميته رانگاراجان درخصوص رژيم كنوني
آماده و تكميل ش��ود .بهنظر او ،اصالحات به ثبات بيش��تر
و محيط سياس��ي قابل پيشبينيتر منجر خواهد شد و اين
ام��ر به هند كمك خواهد كرد تا به يك صادركننده خاص
شكر تبديل شود.
اما پر واضح است كه جاده اصالحات ،ناهموار است.
بهعن��وان مثال ،دولت اوتاراپرادش ك��ه دومين توليدكننده
ش��كر و بزرگترين عملآورنده نيش��كر اين كشور است،
مخالف آزادسازي بخش شكر و نگران حركات خودسرانه
كارخانههاي ش��كري است كه در مورد اصالحات تعجيل
دارند .بهخصوص ،دولت در  Lucknowاحساس ميكند
كه تحت نظام آزاد ش��ده ،كارخانههاي توليد ش��كر شروع
بهدس��ت درازي به مناطق حفاظت ش��ده زيركشت نيشكر
واحدهاي ديگر ميكنند و به اين ترتيب ،خشم و نفرت را
در ميان عملآورندگان راه مياندازند.
اوتاراپ��رادش ،بيش از 4ميليون كش��اورز نيش��كركار
داش��ته و  125كارخانه فعال در اين ايالت مشغول فعاليت
هستند كه از ميان آنها27 ،كارخانه بهصورت تعاوني و بقيه
مالكي��ت خصوصي دارند .حض��ور قدرتمند كارخانههاي
فعال خصوصي ،اين ايالت را وادار ساخته تا ميدان جنگي
بي��ن منافع كش��اورزان و منافع كارخان��هداران راه بيندازد.
معم��والً ،دولت ايالتي به نفع كش��اورزان عمل ميكند چرا
كه بدون هيچ اس��تثنايي ،آنها بخ��ش بهمراتب بزرگتري
از رأيدهن��دگان در س��ال 2012را در ب��ر داش��تند .درماه
دس��امبر ،دولت ايالتي قيمت توصيه شده ايالتي ( )SAPرا
از 400روپي��ه در هر ت��ن به 2800و 2900روپيه در هرتن،
بهترتي��ب براي واريتههاي معمولي و زودرس افزايش داد.
طبق محاسبات اين صنعت ،اين رقم به هزينه توليد -36000
 35000روپيه در هر تن ش��كر تفس��ير ميشود درحاليكه
ارزش فعلي آن بيش از 32500روپيه نيست.
مجموعه كنترلهاي بازاريابي روي ش��يرينكنندهها و
قيمت كنترل شده براي نيشكر ،عوامل اصلي چرخه معروف
هندي ش��كر هستند كه در س��الهاي اخير به يك چرخه
بينالمللي تبديل شده است .وقتي عرضه نيشكر اين كشور
كاهش يابد ،قيمت ش��يرينكننده بهشدت افزايش مييابد.
سپس قيمتهاي بهبود يافته ،امكان پرداختهاي واداركننده
براي تحويل نيشكر و قيمت باالتر نيشكر را فراهم ميسازد
كه اين امر ب��ه نوبهخود ،جذابيت اين محصول را افزايش
ميدهد و به همان نحو باعث تشويق افزايش توليد ميشود.
در نتيج��ه ،قيمتها كاهش مييابد افت قيمتها باعث رو
به وخامت گذاشتن سودآوري و افزايش بدهيهاي معوقه
نيشكر ميشود و اين چرخه دوباره و دوباره ،در هر قسمت
شروع ميشود.

فصل 2012 -13

باتوج��ه به پويايي چرخه ش��كر هند ،اين بخش يكي
 2س��الي است كه كم سود و بيحاصل شده است .آخرين
مشخصه آن نيز ،پيشبيني كاهش توليد شكر است .انجمن
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كارخانههاي توليد شكر هند اعالم كرد كه پيشبيني 25ميليون تنيماه
ژوئناش براي اكتبر  /سپتامبر  2012 -13را به 24ميليون تن (ارزش
ش��كر س��فيد) تصحيح ميكند .دليل آن به نامنظم��ي بارندگيهاي
موس��مي در استانهاي ماهاراشترا و كارناتاكا مرتبط ميشود .دولت
در اي��ن خص��وص ،حتي بدبينانهتر عمل كرده اس��ت چرا كه انتظار
تنها 23ميليون تن را دارد كه اين نخستين كاهش يا تنزل محصول از
سال  2008-9محسوب ميشود .معموالً اين صنعت شاهد 2-5سال
رشد توليد بهدنبال 1-2سال كاهش است .انجمن كارخانههاي توليد
ش��كر هند گفته است كه بارانهاي ناكافي و انحراف جهت استفاده
3تا  3.5ميليون تن نيش��كر براي اهداف علوفهاي ،ميتواند محصول
بزرگترين استان توليدكننده شكر (ماهاراشترا) را از  9.0ميليون تن
فصل  2011-12به  6.5ميليون تن در فصل زراعي  2012-13كاهش
دهد كه اين بهطور قابلتوجهي كمتر از ارقام پيشبيني شده اوليه آن،
يعني 7.6ميليون تن است .طبق گزارشات انجمن كارخانههاي توليد
شكر هند ،سطح زيركشت نيشكر قابل برداشت اين استان در فصل
 ،2012-13حدود  904.000هكتار خواهد بود كه اين رقم از 1.025
ميليون هكتار در فصل 2011-12و همچنين سطح  964.000ميليون
هكتار سال  ،2010-11پايينتر است .وضعيت توليد شيرينكنندهها
در كارناتاكا كه استان رتبه سوم در اين زمينه است نيز با كاهش 21
درصدي روبهرو بوده اس��ت بهطوريكه ميزان توليد اين اس��تان از
3.8ميليون تن به  3.0ميليون تن تنزل داش��ته اس��ت .دليل اصلي آن،
كاهش 2.1درصدي س��طح زيركشت اس��ت كه به  423.000هكتار
رسيده و اين امر بهخاطر بارندگيهاي كمتر از معمول است ،عالوه
بر اين ،ميزان استحصال شكر و عملكرد نيشكر نيز در بعضي مناطق
كاهش نشان داده است.
اما انتظار ميرود كه در فصل  ،2012-13محصول توليدي استان
اوتارپ��رادش تا  7.9ميليون ت��ن در برابر 6.97ميليون تن فصل -12
2011و  7.8ميليون تن سال قبل آن ،افزايش داشته باشد .اين افزايش
توليد بهعلت رشد سطح زيركشت نيشكر است كه از 2.252ميليون
هكت��ار در س��ال 2011-12به ركورد 2.474ميليون هكتار در س��ال
2012-13رس��يده است .پيشبيني ميشود كه بهعلت بارندگي كافي
و بهخاطر پرداخت باالي دستمزد به كشاورزان (كه پيش از اين سابقه
نداش��ته) ،عملكرد نيشكر و ميزان استحصال شكر در اين استان نيز
طي فصل 2011-12خوب باشد.
طبق بررس��ي انجمن كارخانههاي توليد ش��كر هند ،باتوجه به
مصرف داخلي  22ميليون تن و صادرات حدود 3.5ميليون طي دوره
 ،2011-12موجودي ش��كر در اول اكتبر براي فصل  2012-13در
حدود  6ميليون تن تخمينزده ش��د كه اين رقم ،باالتر از ميزان 5.5
ميليون تن سال قبل است.

آيا سياست جديد اتانول
براي بخش شكر امتياز محسوب ميشود؟

برنامه تركيبي اتانول س��وختي هند( )EBPاز زمان شروع آن در
 2005تاكنون دردس��ر س��از بوده است .هيچسالي تقاضاي واقعي به
هدف سهم  5درصد بازار نزديك نشد.
داليل متع��ددي براي اين امر وجود دارد .احتماالً مهمترين آن،
عدمقطعيت در عرضه مالس است كه بهعنوان ماده اوليه كليدي براي
توليد الكل در اين كشور محسوب ميشود .محصول مالس نيز مانند
ش��كر ،تابع نوسانات شديدي است .در سالهاي مازاد ،اتانول كافي

براي حمايت از برنامه تركيبي اتانول سوختي ،بدونريسك در عرضه
اتانول در بازارهاي س��نتي جهت توليد مواد ش��يميايي و مش��روبات
الكلي وجود دارد .اما در فصول كسادي ،بين صنايع توليدكننده الكل
غيرسوختي رقابت وجود خواهد داشت ،موقعيتي كه دولت را بيدرنگ
وا داشت تا اين برنامه را بهمدت چند سال معلق نگهدارد.
ال مرتبط ،قيمت سوخت اتانول است .درحاليكه
دومين دليل كام ً
بازارهاي غيرسوختي تا حد زيادي تابع نيروهاي بازار هستند قيمت
هر ليتر اتانول س��وختي معادل 27روپيه تثبيت ش��ده بود كه در اكثر
سالها اين رقم ،حتي هزينه توليد را هم تأمين نميكند.
بهمنظ��ور رس��يدن به ي��ك راهحل مناس��ب ،مانموهان س��ينگ
نخستوزير تصميم گرفت تا يك گروه ديگر از وزراء را روي بخش
اتانول متمركز كند ،اين اقدام بهدنبال مخالفت وزارتخانههاي كليدي
روي نتاي��ج اصلي تصميمات كابين��ه 2007صورت گرفت .هدف از
ايجاد گروه وزرا ،حل و فصل اختالفات موجود و ارايه پيش��نهادات
جديد به كميته اقتصادي كابينه است.
درماه دس��امبر ،كميته اقتص��ادي كابينه تصميم گرفت تا مخلوط
كردن حجم 5درصد الكل با بنزين را براي ش��ركتهاي بازاريابي و
فروش نفتي  14اجباري كند كه ش��روع آن در دس��امبر  2012و در
ال برنامه E -۵در آنجا انجام شده بود .اين
 13استان بود ،جاييكه قب ً
برنامه متعاقب ًا در ژوئن  2013به سراس��ر كش��ور معرفي خواهد شد.
كل ني��از س��االنه اتانول براي برنامه تركيبي مع��ادل 1.05ميليارد ليتر
تخمين زده ميش��ود .قيمت توس��ط عوامل و نيروه��اي بازار تعيين
خواهد شد .وزارت نفت اين تصميمگيري را در روزنامههاي رسمي
ال اعالم
منتش��ر خواهد كرد .ش��ركتهاي بازاريابي و فروش نفتي قب ً
كرده بودند كه شروع به گشايش مناقصهاي با ارزش 35ميليارد روپيه
خواهد كرد كه اين امر به متوس��ط قيمت خريد 32-35روپيه در هر
ليتر منجر خواهد شد .درصورت كمبود ،صنعت نفت اجازه واردات
الكل را خواهد داشت.
اگر اين برنامه واقع ًا اجرا شود احتماالً تقاضا براي الكل در هند،
بهشدت افزايش مييابد .برآورد ميشود كه كل فروش سوخت اتانول
در فصل (2011-12اكتبر /س��پتامبر) ،به 440ميليون ليتر و به ارزش
12ميليارد روپيه برسد.

سياست مالس

بازار مالس نيز در وضعيتي شبيه بازار شكر ،تابع محدوديتهاي
فراوان��ي اس��ت .در بس��ياري از اس��تانها ،قوانيني وج��ود دارد كه
كارخانههاي توليد ش��كر را ملزم بهفروش بخش��ي از محصول خود
به دولت ميكند .با اين حال مقامات صالحيتدار ،جريانات و تحرك
محصوالت جانبي بين استانهاي مختلف و نيز حمل آنها به بازارهاي
خارج��ي را كنت��رل ميكند .اخيرا ً دولت بهكارخانههاي ش��كر ايالت
اوتاراپرادش كه دومين توليدكننده اين كشور است اجازه داد تا مالس
بيشتري را در بازار آزاد بهفروش برسانند .تاكنون كارخانههاي توليد
ش��كر اين ايالت مجبور بهفروش 22.5درصد از كل تناژ مالس خود
به دولت ايالتي بودند و باقيمانده آن را به بازارهاي آزاد ميفروختند.
اكن��ون دولت به آنه��ا اجازه ميدهد تا 95درص��د از مالس خود را
در بازارهاي آزاد بفروش��ند كه اين امر ،تحولي اساس��ي را براي اين
بخ��ش ايجاد ميكند .ارزش و مقدار كنوني براي محصول جانبي در
ب��ازار آزاد ،بين  3600تا  5100روپيه در هر تن تعيين ش��ده اس��ت
كه در مقايس��ه با رقم  600روپيهاي كه به دولت ايالتي ميفروختند،
قابلمالحظه است.
اما نكتهاي كه در اينجا وجود دارد اينست كه دولت بهكارخانهها
حكم كرده است؛ زماني مجاز بهفروش ذخاير خود در بازار آزاد هستند
كه دولت ،س��هم 5درصدي خود را برداشته باشد .طبق گزارش منابع
اي��ن صنعت ،اين امر ميتواند مانعي بزرگ براي كارخانهها را ايجاد
كن��د چراكه دولت ايالتي در گذش��ته ،دريافت مقادير اجباري مالس
از كارخانهه��اي توليد ش��كر را با تأخير خريداري كرده اس��ت .اگر
توصيههاي كميته رانگاراجان اجرايي ش��ود بخش زيادي از كنترل و
نظارتهاي موجود روي مالس نيز برداشته خواهد شد.

چشمانداز

در هيچ كجا ،سياس��تگذاران س��ريع حرك��ت نميكنند و فرايند
تصميمگيري در هند نيز از اين قاعده مستثني نيست .از اينرو انتظار
نميرود كه پيشنهادات كميته رانگاراجان بهسرعت اجرايي گردد .اما
بعضي اوقات موارد شگفتيساز نيز وجود دارد .بعد از گذشت چندين
س��ال متمادي از فراز و نش��يبهاي قيمت الكل ،مقامات مسؤول در
دس��امبر گذشته ،با رويكردي افراطگرايانه ،اجازه حاكميت نيروهاي
ال متفاوت در بازار
بازار را ص��ادر كردند .بهرغم وجود وضعيتي كام ً
ش��كر ،اما اين حس وج��ود دارد كه ميت��وان در بحثبرانگيزترين
موضوعات نيز ،پيش��رفت را ديد .ليكن قبل از اين نيز ،يكي 2س��الي
زمان برد تا اين بخش ،ش��كل رس��مي بهخود گرفته و در واقع ،آغاز
عصر جديدي پايهريزي و به آن توجه شود.
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سخنگوي كميسيون كشاورزي
در گفتوگو با فارس تأييد كرد

فروش خاك كشاورزي
ايران به كشورهاي
قطر و امارات
درحاليكه توليد يك سانت خاك
در طبيعت ۴۰۰س��ال طول ميكش��د،
سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس
گفت :خاك كش��اورزي كش��ورمان به
كش��ورهاي حاشيه خليجفارس بهويژه
قطر و امارات صادر ميشود.
عب��اس پاپ��يزاده در گفتوگو با
فارس ،در پاسخ به اينكه شواهدي وجود
دارد مبني بر اينكه خاك كشاورزي ايران
در اس��تانهاي بوش��هر و هرمزگان به
كش��ورهاي قطر و امارات و موسوم به
«خاك ش��يرين» صادر ميشود ،گفت:
اين موضوع درس��ت است و متأسفانه
اتف��اق افتاده اس��ت و خاك حاصلخيز
كشاورزي كشور به اين كشورها صادر
ميشود.
س��خنگوي كميس��يون كشاورزي
مجل��س اف��زود :خ��اك حاصلخي��ز
كشاورزي ايران در قالب محمولههاي
شن ،ماسه و مواد كاني صادر ميشود تا
به نوعي قانون را هم دور زده باشند.
وي ادامه داد :طبق قانون ،صادرات
خ��اك كش��اورزي ممن��وع اس��ت اما
صادرات شن ،ماسه ،سنگ و انواع كاني
ممنوعيتي ندارد.
وي با بي��ان اينكه براي توليد يك
س��انتيمترمربع خاك بيش از 400سال
زم��ان نياز اس��ت ،گفت :كش��ورهاي
عرب��ي حوزه خليجفارس خاك زراعي
مرغ��وب ندارند و حت��ي خاك باغچه
و گلخانهه��اي خودش��ان را از خاك
كشاورزي ساير كشورها تهيه ميكنند.
وي تصريح ك��رد :صادرات خاك
كش��اورزي بحث امنيت ملي اس��ت و
اگ��ر زماني خ��اك در مرزبنديها مهم
اس��ت و قلمرو و وضعيت جغرافيايي
يك كش��ور را نش��ان ميدهد در ديگر
سو فروش خاك كش��اورزي نيز دقيق ًا
در همين راستا است.
پاپيزاده ادامه داد :از سوي ديگر به
جاي اينكه كشور كاري كند تا كشورهاي
منطقه خليجفارس بازار مناس��بي براي
محصوالت كشاورزي باشند با فروش
خاك كشاورزي آنها را تقويت ميكنيم
و به همان نس��بت كشاورزي كشورمان
را تضعيف ميكنيم.
وي اف��زود :موضوع فروش خاك
كشاورزي به كشورهاي عربي بارها در
مجلس هم تذكر داده شده است.
نماين��ده مردم دزف��ول در مجلس
تصريح كرد :اگر موضوع فروش خاك
كش��اورزي را ناديده بگيريم نرخ ارز،
توليد و س��اير بحثه��اي اقتصادي را
نيز تحتتأثير قرار ميدهد.
براساس اين گزارش خبرنگاراني
كه اخيرا براي پوش��ش زلزله به بوشهر
س��فر كرده بودن��د ،از نزديك ش��اهد
بارگي��ري خاك ش��يرين اي��ران براي
فروش به كشورهاي حاشيه خليجفارس
بودند.
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اجرای طرح تولید شکر دارویی
در سال جاری

معاون بهرهبرداري ش��ركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
با بيان اينكه قيمت شكر داخلي در نرخ 1300تومان باقيمانده
است ،از پايين نگه داشتن نرخ شكر داخلي در مقايسه با تغييرات
قيمت ديگر فراوردههاي كشاورزي گاليه كرد.
عزتال��ه رضاي��ي عراقي در گردهمايي مديران ش��ركت
توس��عه نيشكر و صنايع جانبي كه در تاريخ (21فروردين ماه)
در اين ش��ركت برگزار ش��د ،اظهار كرد :ش��كر با ارز وارداتي
1260تومان وارد ميشود كه اين مسئله كمر كارخانههاي توليدي
شكر را شكسته است.
وي افزود :متأسفانه هزينههاي خريد قطعات ،لوازم يدكي
و خري��د خدم��ات پيمانكاري به بهانه افزايش نرخ ارز رش��د
بيس��ابقهاي داشته اس��ت و قيمت حاملهاي انرژي بهويژه در
بخش گاز طبيعي نيز در س��ال گذش��ته افزايش داش��ته كه اين
موضوع هزينههاي زيادي را به واحدها تحميل كرد.
رضايي عراقي تصريح كرد :در سال گذشته كارخانه كشت
و صنعت دهخدا افتتاح شد كه اين كارخانه زنجيره توليد شكر را
كامل كرد و تعداد كارخانههاي شكر به  7كارخانه و كارخانههاي
تصفيه شكر به  4كارخانه رسيد.
وي عنوان كرد :واحد تصفيه شكر فارابي ،تخته صنعتي يا
 ،MDFتوليد خميرمايه رازي ،توس��عه اراضي س��لمان فارسي
از اقدامات و پروژههاي افتتاح ش��ده در س��ال گذش��ته بود كه
ب��ا راهاندازي اين كارخانهها ظرفي��ت خطوط توليد ما افرايش
يافت.
معاون بهرهبرداري ش��ركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
ادامه داد :مشكالتي همچون باال بودن ميزان شوري آب ،مشكل
انتقال زهآبها ،هجوم بيس��ابقه آفات و گستردگي علفهاي
هرز باعث ش��د در س��الجاري ظرفيت توليد كاهش يابد و تا
اين لحظه از برداشت متوسط تناژ برداشت نيشكر از هر هكتار
در مزارع  64تن باشد.
رضاي��ي عراقي گفت :تاكنون  3ميلي��ون و  400هزار تن
نيش��كر به كارخانههاي اين شركت ارس��ال شده كه پيشبيني
ميكنيم اين ميزان به  3ميليون و  900هزار تن برسد.
وي اظهار كرد :با وجود مشكالت ناشي از تحريم و افزايش
نرخ قطعات و خدمات ،در سال گذشته تعميرات خوبي در سطح
واحدهاي نيشكر انجام شد و اين تعميرات در برخي واحدها با
عمليات بازسازي و اعمال نوآوري نيز همراه بوده است.
رضايي عراقي تصريح كرد :تعميرات باعث شد كه توقفات
در بيش��تر واحدهاي توس��عه نيشكر نسبت به سالهاي گذشته
كاهش يابد .وي افزود :ش��اخص متوس��ط استحصال شكر از
نيش��كر در سالجاري به 10درصد رسيد كه برخي واحدها نيز
از مرز 10.5درصد گذش��تند .اين رقم ،رقم بدي نيس��ت ،ولي
انتظار بيشتر است .اميدواريم با رفع مشكالت و نواقص در آينده
ش��اهد تحقق افزايش ميزان متوسط استحصال شكر از نيشكر
به 10.5درصد باشيم.
معاون بهرهبرداري ش��ركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
اظهار كرد :درصد مالس به نيش��كر در س��ال گذشته نسبت به
سالهاي پيش از آن افت داشت كه اين خبر شايد براي كارخانه
خميرمايه كه مواداوليه آن مالس اس��ت خبر خوبي نباش��د ،اما
اميدواريم كه اين ميزان از  3.5درصد به  3درصد برسد.
وي با اش��اره به اينكه سال گذشته چهارمين واحد تصفيه
شكر به بهرهبرداري رسيد ،خاطرنشان كرد :با بهرهبرداري از اين
واحد ظرفيت توليد شكر به بيش از  2400تن ارتقا يافت.
رضاي��ي عراقي ب��ا بيان اينكه تنوع در توليد ش��كر و نوع
بستهبندي در دستوركار قرار دارد ،گفت :در واحد فارابي قرار
است شكر دارويي توليد شود كه براي تحقق اين مسئله با يك
ش��ركت خارجي قرارداد منعقد شده است .اميدواريم اين طرح
امسال اجرايي شود .وي بيان كرد :شكر قهوهايي نيز قرار است
در واحد ميرزاكوچكخان توليد ش��ود كه اميدواريم اين طرح
هم در سالجاري عملياتي شود.
رضاي��ي عراقي با تأكيد با لزوم حف��ظ آمادگي واحدهاي
ش��ركت توس��عه در ش��رايط تحريم و رقابتي كردن س��اخت
تجهيزات اظهار كرد :قرار است در همين راستا نمايشگاه ساخت
قطعات نيشكر  30ارديبهشتماه در اهواز برگزار شود.
وي ادامه داد :در س��ال گذش��ته 25ميلي��ون ليتر الكل در
واحد خميرمايه و الكل رازي توليد ش��د و برنامه امسال توليد
30ميليون ليتر اس��ت كه اين موضوع درصورت عدممشكل در
زمينه مالس عملي ميشود.

اخبار

علي الريجاني رييس مجلس ابالغ كرد

قانون تمركز اختيارات

و وظايف بخش كشاورزي
به وزارت جهاد كشاورزي

دولت دهم در وضعيتي كه ميتوانس��ت س��د راه شتاب
واردات محصوالت كش��اورزي شود با سادهانگاري و ناديده
گرفتن مس��ايل بلندمدت اجازه داد تا اين اتفاق بيفتد .كاهش
تعرفه واردات محصوالت كشاورزي از يكطرف ،تخصيص
ارز مرجع به واردات اين محصوالت از طرف ديگر به اين دليل
رخ داد كه توليد در برابر تجارت در وزارت صنعت ،معدن و
تجارت رنگ باخت .قانونگذاران باتوجه به همين مسأله بود كه
تالش كردند ،اختيارات مربوط به بخش كشاورزي را از وزارت
صنعت ،معدن و تجارت متنزع و به وزارت جهادكش��اورزي
ملحق س��ازند .اما دولت زيرب��ار اين مصوبه نرفت و از ابالغ
آن اجتن��اب كرد تا اينكه رييس مجلس بهجاي رييسجمهور
قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كش��اورزي
در وزارت كشاورزي را ابالغ كرد.
به گزارش روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ،با خودداري
رييسجمه��ور از ابالغ در موعد مقرر قانوني ،علي الريجاني

رييس مجلس بهجاي محمود احمدينژاد رييسجمهور قانون
تمركز وظاي��ف و اختيارات مربوط به بخش كش��اورزي در
وزارت جهادكشاورزي را ابالغ كرد.
در نامه الريجاني به محمد سينجلي جاسبي رييس هيأت
مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور آمده است :با توجه
ب��ه انقضاي مهلت مقرر در ماده « »1قانون مدني و در اجراي
مفاد تبصره ماده « »1قانون مذكور ،يك نس��خه تصوير «قانون
تمركز وظاي��ف و اختيارات مربوط به بخش كش��اورزي در
وزارت جهادكشاورزي» براي درج در روزنامه رسمي ارسال
ميشود.
همچني��ن در نام��ه ديگري از ريي��س مجلس خطاب به
محمود احمدينژاد رييسجمهوري اسالمي ايران آمده است:
در اجراي اصل يكصد و بيس��ت و سوم ( )123قانون اساسي
جمه��وري اس�لامي ايران قانون تمركز وظاي��ف و اختيارات
مرب��وط به بخش كش��اورزي در وزارت جهادكش��اورزي كه

مديرعامل كشتوصنعت نيشكر فارابي:

شوري آب كارون عامل كاهش توليد نيشكر است

مديرعامل شركت كشتوصنعت
نيش��كر فارابي با بي��ان اينكه پيشبيني
تولي��د نيش��كر امس��ال در مقايس��ه با
سالگذش��ته كاهش يافته است ،گفت:
ش��وري آب كارون عامل كاهش توليد
نيشكر است و اين شوري ادامه دارد و در
توليد امسال تأثيرگذار خواهد بود.
محم��ود قدرت��ي در گفتوگ��و با
ايسنا ،با اشاره به اينكه سالگذشته درپي

سرمازدگي و شوري آب در ابتداي دوره
رشد نيشكر با كاهش توليد مواجه شديم،
اظهاركرد :ميزان ش��وري آب باالست و
ميزان ش��وري حدود  2.85ميليموس
اس��ت ،درحاليكه آستانه تحمل نيشكر
1.7ميليموس است.
وي اف��زود :هر چه ش��وري آب از
ميزان آس��تانه تحمل نيشكر باالتر رود،
از رشد نيشكر كاسته ميشود.

قدرتي تصريحكرد :س��ال گذش��ته
ميزان برداش��ت نيش��كر در ه��ر هكتار
88ه��زار تن ب��ود ك��ه اين مي��زان در
س��الجاري در ه��ر هكت��ار ب��ه حدود
85ه��زار تن ميرس��د .وي عنوان كرد:
س��طح زيركشت نيشكر مجموعه واحد
فارابي امس��ال  11ه��زار و  350هكتار
اس��ت كه اراضي قابل برداشت نيشكر
به  9هزار و  900هكتار ميرسد .از اين
ميزان 300هكتار براي تهيه قلمه نيشكر
و  9ه��زار و  600هكتار مابقي نيش��كر
قابل برداشت و آماده ارسال به كارخانه
خواهد بود .مديرعامل كش��توصنعت
نيش��كر فاراب��ي اظهار ك��رد :پيشبيني
ميكنيم توليد نيش��كر در س��ال زراعي
امس��ال به  816هزار تن برس��د .س��ال
گذشته  728هزار تن نيشكر برداشت و
 77هزار تن شكر سفيد توليد شد.

اخبار

باعنوان طرح يك فوريتي انتزاع وظايف و اختيارات بخش
كش��اورزي از وزارت صنعت ،معدن و تجارت و الحاق
آن به وزارت جهادكش��اورزي به مجلس شوراي اسالمي
تقديم ش��ده بود ،با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه
مورخ 1391/11/24و تأييد ش��وراي نگهبان ،به پيوس��ت
ابالغ ميشود.
رييس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
متن قانون به شرح زير است:

م��اده :1كليه اختي��ارات ،وظايف و ام��ور مربوط به
سياستگذاري ،برنامهريزي ،نظارت و انجام اقدامات الزم
در موارد زير از وزارت صنعت ،معدن و تجارت منتزع و
به وزارت جهادكشاورزي واگذار ميشود:
الف) تجارت اعم از صادرات ،واردات و تنظيم بازار
داخلي محص��والت و كاالهاي اساس��ي زراعي ،باغي و

گياهان دارويي ش��امل گندم ،برنج ،جو ،ذرت ،پنبهوش ،روغن و دانههاي
روغني ،چاي ،س��يبزميني ،پياز ،حبوبات ،سيب ،پرتقال ،خرما ،كشمش،
قند ،ش��كر و كنجاله و همچنين محصوالت دامي ،طيور و آبزيان ش��امل
شير و فراوردههاي لبني ،گوشت سفيد ،گوشت قرمز ،تخممرغ و نيز پيله
ابريشم.
ب) صناي��ع تبديل��ي بالفصل ذيل ب��ا يك مرحله تبدي��ل در بخش
كشاورزي:
 .1عملآوري و حفاظت گوشت و محصوالت گوشتي از فساد
 .2عم��لآوري و حفاظ��ت آبزيان و محص��والت حاصل از آبزيان از
فساد
 .3عملآوري و حفاظت ميوه و سبزيجات از فساد
 .4روغنكشي
 .5فراوردههاي لبني
 .6توليد دانههاي آسيابشده
 .7توليد نشاسته
 .8توليد غذاهاي آماده براي حيوانات
 .9محص��والت غذايي و صنايع تبديلي مرتبط با انواع ميوه ،س��بزي،
صيفي و چاي چنانچه در حوزه مس��ؤوليت ساير وزارتخانهها طبقهبندي
نشده باشد.
 .10توليد فراوردههاي گياهان دارويي و انواع عرقيات
 .11توليد كودهاي آلي (غيرشيميايي)
ماده 2اعضاي هيأت مديره و مديرعامل بانك كش��اورزي به پيشنهاد
وزير جهادكش��اورزي و تصويب مجم��ع عمومي بانك مذكور و با حكم
وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشوند.
اح��كام بند ( )3م��اده ( )11و بند (الف) ماده ( )19اساس��نامه بانك
كشاورزي مصوب 1359/4/24شوراي انقالب در مورد مديرعامل و اعضاي
هيأت مديره بانك كشاورزي از تاريخ الزماالجراءشدن اين قانون به شرح
مقرر در اين ماده اصالح ميشود.
* تبص��ره :انتخ��اب مديرعامل بانك كش��اورزي از حكم ماده ()15
اليحه قانوني اداره امور بانكها مصوب 1358/7/2شوراي انقالب مستثني
است.
ماده  :3وزارت جهادكش��اورزي موظف اس��ت در واردات هر يك از
كااله��اي بند (الف) ماده ( )1اين قانون ب��راي تأمين نياز داخلي و تنظيم
ب��ازار بهنحوي عمل نمايد كه س��االنه حداقل ده درص��د ( 10درصد) به
ميزان توليد داخلي اين محصوالت افزوده ش��ود تا كاالهاي مزبور به مرز
خودكفايي در توليد داخلي برسد.
ماده  :4شركت پش��تيباني امور دام با كليه وظايف ،اختيارات ،نيروها
و امكان��ات از وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت منت��زع و به وزارت
جهادكشاورزي ملحق ميشود.
ماده  :5آييننامه اجرايي اين قانون توسط وزارتخانههاي جهادكشاورزي
و صنعت ،معدن و تجارت و معاونت توس��عه مديريت و س��رمايه انساني
رييسجمهور تهيه ميش��ود و حداكثر ظرف س��هماه از تاريخ الزماالجراء
شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
قانون فوق مشتمل بر 5ماده درجلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست
و چهارم بهمنماه يكهزار و س��يصد و نود و يك مجلس ش��وراي اسالمي
تصويب شد و در تاريخ 1391/12/2به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

حذف تدريجي يارانه از نهادههاي كشاورزي
معاون امور توليدات گياهي وزير جهادكش��اورزي از حذف
تدريجي يارانه نهادههاي كشاورزي خبر داد و گفت :اگر نهادههاي
كش��اورزي به قيمت فوب خليجفارس تأمين ش��وند بايد قيمت
محصوالت كشاورزي هم آزاد شود.
ناصر توكلي اظهار كرد :براساس مصوبه دولت ساالنه بايد 2.5
ميليون تن كود اوره به قيمت مصوب به بخش كشاورزي تحويل
داده ش��ود اما برخي از ش��ركتهاي توليدكننده بهدليل پايينبودن
قيمت تعيينشده حاضر نيستند به تعهدات خود عمل كنند.
توكلي افزود :با وجود اينكه ميزان توليد كود اوره 2برابر نياز
داخلي اس��ت و قيمت آن از سال گذش��ته تاكنون 4برابر افزايش
يافته اين قيمت از نظر ش��ركتهاي توليدكننده واقعي و براساس
قيم��ت فوب خليجفارس نيس��ت و آنها معتقدن��د كه ميتوانند با
ص��ادرات محصول تولي��دي خود به كيلويي  1200تومان س��ود
بيشتري ببرند.
وي تأكي��د كرد :نهادهها و احتياجات كش��اورزان براي توليد
محصوالت بايد با هماهنگي و مديريت جامع تأمين شوند.
مع��اون امور تولي��دات گياهي وزير جهادكش��اورزي درباره
پتانسيل كش��ور براي تأمين نهادههاي مورد نياز بخش كشاورزي
عنوان كرد :در حال حاضر بذرهاي مورد نياز در بخش كشاورزي

بهصورت كامل در داخل توليد ميش��ود و در تأمين نهادهها تنها
در كود فسفاته و پتاسه به خارج وابستگي داريم .سالهاي گذشته
براي واردات كودهاي فسفاته و پتاسه كه براي مصرف در بخش
كش��اورزي به حدود يك ميليون تن از آنها نياز داريم ،ارز مرجع
اختصاص مييافت كه امسال ارز مرجع واردات اين نهاده حذف
شده است.
در حال حاضر برخي كارخانههاي داخلي با توليد كود فسفاته
ساده در حال انجام فعاليتهايي براي رسيدن بهخودكفايي در توليد
اين نهاده هستند.
معاون وزير جهادكشاورزي با بيان اينكه از سال گذشته يارانه
براي تأمين سموم شيميايي از بخش كشاورزي حذف شده است،
اظهار كرد :از س��ال گذشته هيچ يارانهاي به كود اوره داده نشد و
براي تأمين كود فسفاته نيز تنها 50درصد يارانه اختصاص يافت اما
بهتدريج بايد يارانه نهادههاي بخش كشاورزي حذف شود.
اگر نهادهها و مواداوليه مورد نياز بخش كش��اورزي به قيمت
فوب خليجفارس تأمين شود بايد تمهيداتي مانند آزادسازي قيمت
محصوالت كشاورزي و ...انديشيد تا توليد براي كشاورزان صرفه
اقتصادي داشته باشد و آنها نيز براي ادامه توليد در فصلهاي آينده
رغبت داشته باشند.
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سؤالهاي نمايندگان
از وزير جهادكشاورزي چه بود
و چرا قانع نشدند؟
سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس گفت:
وزير جهادكشاورزي براي پاسخ به سؤاالت برخي
نمايندگان در كميسيون كشاورزي حضور يافت ،اما
نمايندگان از پاسخهاي آقاي خليليان قانع نشدند.
عباس پاپيزاده در پاسخ به اينكه صحبتهاي
وزير جهادكشاورزي در كميسيون كشاورزي مجلس
چه بوده اس��ت؟ گفت :وزير جهاد براي پاس��خ به
سؤاالت  5نفر از نمايندگان در كميسيون كشاورزي
حضور يافت كه بعد از ارايه پاسخ ،نمايندگان قانع
نشدند و قرار شد سؤاالت در صحن علني مجلس
مطرح شود.
* سؤال يك نماينده
درباره دخالت در انتخابات نظام دامپزشكي
س��خنگوي كميس��يون كش��اورزي مجل��س
درخص��وص س��ؤاالت مط��رح ش��ده از وزي��ر
جهادكش��اورزي گف��ت :عدماجراي قان��ون نظام
دامپزش��كي كش��ور و دخالت در انتخاب��ات نظام
دامپزشكي و اعمال نظر شخصي بر روند انتخابات
سؤال يك نماينده بود كه از پاسخ وزير قانع نشد.
وي گف��ت :آقاي ايرانپور عضو نماينده مباركه
اين سؤال را از وزير جهادكشاورزي پرسيدند.
* عدمحمايت از امور دام
سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس در مورد
س��ؤال ديگر نمايندگان از وزير گفت :عدمحمايت
از توليد دام و تأمين نهاده كه منجر به كاهش توليد
علوفه و اقتصادي نبودن دامپروري شد ،سؤال ديگر
نمايندگان بود.
وي اف��زود :نماين��ده س��ؤالكننده معتقد بود
بسياري از دامهاي توليدكننده شير راهي كشتارگاهها
شده و به توليد شير آسيب وارد شده و اثرات آن تا
2سال ديگر ادامه خواهد داشت.
* افزايش قيمت شير براي حمايت از توليد
به گفته پاپيزاده ،وزير در پاسخ به اين نماينده
گف��ت :قيم��ت ش��ير را بهدليل حماي��ت از بخش
دامپ��روري افزايش دادهايم و اي��ن موضوع انگيزه
توليد آنها را تقويت كرده است.
وي ادامه داد :درحاليكه نماينده س��ؤالكننده
معتق��د بود افزاي��ش قيمت بهدلي��ل كاهش عرضه
ش��ير بوده اس��ت كه طي س��الهاي گذشته بهدليل
عدمحمايت جدي از اين بخش اتفاق افتاده است.
* تفاوت  4.5ميليون تني
آمار وزير و مركز آمار
س��خنگوي كميسيون كشاورزي مجلس عنوان
كرد كه در جلس��ه كميسيون كشاورزي ميزان توليد
شير از نگاه وزير جهاد 11ميليون تن بود ،اما مركز
آم��ار اي��ران در جديدترين گزارش آم��ار توليد را
6.5ميليون تن منتشر كرده است.
وي ادام��ه داد :از وزي��ر جهادكش��اورزي
درخصوص آمار دامهاي ش��يري س��ؤال ش��د كه
اطالعي از تعداد دامهاي شيري نداشت.
پاپيزاده گفت :سؤال يكي از نمايندگان از وزير
جهادكش��اورزي مبني بر عدمحمايت از نرخ خريد
تضميني گندم در كميته نرخگذاري بود.
* پيشنهاد قيمت  1200تومان
دالالن عراقي براي گندم
وي ادام��ه داد :گروهي از كش��ور عراق ،گندم
اي��ران را به قيمت بي��ش از 1200تومان خريداري
ميكنند درحاليكه قيمت گندم س��ال گذشته 420
تومان بود و امسال به 750تومان رسيده است.
وي ادامه داد :همين موضوع س��بب بيانگيزه
شدن كشاورزان براي توليد گندم ميشود و مجبور
ب��ه واردات ميش��ويم همچنان كه س��ال گذش��ته
 7ميليون تن گندم وارد كشور شد.
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اخبار

واردات  51ميليون دالري
شكر در يك ماه

درحالي كه واردات برخي محصوالت
مهم و حياتي مانند انواع دارو با دش��واري
مواج��ه ش��ده اس��ت و در ش��رايطي كه
تخصي��ص ارز مرجع به ش��كر ب��ا ابهام
همراه اس��ت ،بخش خصوص��ي ايران در
فروردينماه امس��ال  46هزار تن ش��كر و
شركت بازرگاني دولتي  42هزار تن شكر
وارد كردهان��د .ارزش واردات ش��كر در
فروردينماه امسال  51ميليون دالر گزارش
شده است .يك محاسبه ساده نشان ميدهد
كه ارزش واردات هر تن شكر وارداتي در
فروردينماه امس��ال نزديك به  580دالر
است .اين درحالي است كه ارزش واردات
هر تن شكر در سال  1385حدود  400دالر
بوده اس��ت .افزايش ح��دود  50درصدي
ارزش واردات ش��كر در سالهاي 1385
ت��ا  1391درحالي اتف��اق ميافتد كه نرخ
تورم جهاني در اين مدت بسيار كمتر بوده
است .اكنون باتوجه به اينكه نرخ هر دالر
در بازار آزاد در فروردينماه امسال حدود
 3500تومان بوده است قيمت واردات هر
تن ش��كر معادل حدود دو ميليون تومان
و قيم��ت هركيلو ش��كر وارداتي  2هزار
تومان ميش��ود .در اين وضعيت آيا اجبار
كارخانهها به فروش ش��كر توليدي خود
به قيمت هر كيل��و  1300تومان بهمعناي
ارزانفروشي به نفع دالالن نيست؟
فائو پيشبيني كرد:

توليد جهاني غالت
افزايش مييابد

سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد
(فائو) با فرض آب و هواي مساعدتر در سال
 ،2013پيشبين��ي كرد كه توليد گندم ،غالت
دانه درش��ت و برنج در س��الجاري افزايش
مييابد .براساس پيشبيني فائو ،توليد غالت
دانه درشت شامل ذرت به ركورد  1.3ميليارد
تن ميرس��د كه  9.3درص��د باالتر از ركورد
قبلي بهدست آمده در سال  2011خواهد بود.
ذرت احتم��اال حدود  960ميليون از اين رقم
را تش��كيل ميدهد .توليد ذرت بهدليل ميزان
ب��االي كاش��ت اين محص��ول در آمريكا 10
درصد افزايش خواهد داشت .يكي از عوامل
توليد باالتر غالت ،احياي كش��ورهاي متعدد
اتحاد جماهير ش��وروي سابق از خشكسالي
اس��ت .فائو پيشبيني كرد ك��ه توليد جهاني
گندم به ميزان  5.4درصد افزايش پيدا ميكند
و به 695ميليون تن ميرسد.
با اينهمه 6ميليون تن پايينتر از ركورد
سال  2011خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه ،توليد برنج
ني��ز بهدليل افزايش توليد در هند و اندونزي
 3.3درصد رش��د كرده و ب��ه 497.7ميليون
تن ميرسد.

ماهنامه

زيرنظر شوراي نويسندگان
تلفن و نمابر88969903 - 88969055 :
نشاني :تهران -ميدان دكتر فاطمي -خيابان
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لزوم توجه به توليدات
كشاورزي و دامي
ب��ا توجه به ش��رايط حس��اس كش��ور،
خودكفايي در عرصهه��اي مختلف اقتصادي
اهميت بس��ياري دارد كه در اي��ن بين حوزه
كش��اورزي با توجه به رابطه مس��تقيمي كه با
تغذيه جامعه دارد از جايگاه ويژهاي برخوردار
است .قانون پنجم توسعه نيز در همين رابطه و

بهمنظور حفظ ظرفيت توليد و ميل بهخودكفايي
در توليد محصوالت اساسي كشاورزي و دامي
و همچنين اصالح الگوي مصرف و گسترش
كش��اورزي صنعتي و دان��ش بنيان مواردي را
براي اجرا مشخص كرده است.
در بن��د الف ماده 143اي��ن قانون ارتقاي

راندم��ان آبياري بخش و حداقل 40درصد در
س��ال آخر برنامه مشخص شده است كه اين
امر بايد از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب
و خاك ازجمله طرحهاي تجهيز و نوس��ازي،
توسعه شبكهها ،زهكشها و روشهاي نوين
آبياري و اجراي عمليات به زراعي و به نژادي
انجام شود.
در ادامه اين ماده به مصرف آب كشاورزان
پرداخته شده كه دراين راستا مقرر شده است
آب مورد نياز كش��اورزان بهصورت حجمي
براس��اس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده
از مشاركت بخش غيردولتي تحويل شود.
همچنين ش��اخص بهرهوري مصرف آب
در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول
ب��هازاي واح��د حجم مصرفي ني��ز بايد ارتقا
يابد.
در ادام��ه مقرر ش��ده اس��ت اس��تفاده از
كودهاي آلي و زيس��تي (ارگانيك) در س��طح
مزارع و باغهاي كشور حداقل در سقف يارانه
س��ال آخر برنامه چه��ارم ترويج يابد و ميزان
مص��رف اينگونه كودها ب��ه 35درصد از كل
كودهاي مصرفي برسد.اين ماده همچنين مقرر
كرده است سند مالكيت كليه اراضي كشاورزي
توسط س��ازمان ثبت اسناد و امالك كشور تا
پايان برنامه تدوين و صادر شود.
اين ماده همچنين به پوشش بيمه توليدات
كشاورزي نيز پرداخته و دولت را مكلف كرده
اس��ت پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي
و عوامل توليد را بهميزان حداقل 50درصد از
كل توليدات تا پايان برنامه برساند.

افزايش نرخ سود بانكي بهنفع توليدات بخش كشاورزي نيست
ريي��س اتحاديه سراس��ري دامداران ايران
گفت :درصورت افزايش نرخ سود بانكي ،عالوه
براين كه قدرت تأمين نقدينگي توليدكنندگان
كاه��ش مييابد ،با افزايش قيمتها و تورم در
جامع��ه مواج��ه خواهيم ش��د .دراين صورت
هر 2گ��روه توليدكننده و مصرفكننده متضرر
خواهند شد.
سعيد سلطاني سروستاني افزود :هماكنون
بخش كش��اورزي بهدليل ايج��اد امنيت غذايي
در كش��ور از جايگاه ويژهاي برخوردار اس��ت
بنابراين انتظار ميرود توليد بخش كش��اورزي

بيش از پيش مورد حمايت دولت قرار گيرد.
وي اظهار كرد :در حال حاضر توليدكنندگان
بخش كشاورزي با مشكل تأمين نقدينگي مواجه
هستند اين درحالي است كه در شرايط فعلي نيز
ب��ا كارمزد پايين نميتوانند نقدينگي مورد نياز
خود را تأمين كنن��د .وي ادامه داد :درصورت
افزايش نرخ سود بانكي ،عالوه براين كه قدرت
تأمين نقدينگ��ي توليدكنندگان كاهش مييابد،
ب��ا افزايش قيمتها و ت��ورم در جامعه مواجه
خواهيم ش��د ،كه در اين ص��ورت هر 2گروه
توليدكنندگان و مصرفكنندگان متضرر خواهند

ش��د .اين فعال بخش خصوصي تأكيد كرد :با
توجه به شرايط فعلي و اعمال تحريمهاي شديد
بر كشور ،افزايش نرخ سود بانكي لطمه ديگري
بر بدنه توليد بهويژه توليدات بخش كشاورزي
خواهد بود .سلطاني تصريح كرد :درحال حاضر
در تمام دنيا س��ود بانكي پايين است بهويژه در
بخش كش��اورزي با كارمزد چهاردرصد اجرا
ميشود ،درصورتي كه نرخ سود بانكي افزايش
يابد ديگر تفاوتي بين بخش كشاورزي و ساير
بخشها وجود نخواهد داشت كه اين لطمهاي
به بخش توليدات كشاورزي است.

آتش زدن مال ملت و دولت
اصطالح «آتش زدن به مال» وقتي بهكار
برده ميشود كه فردي يا گروهي بدونتوجه
ب��ه پيامدهاي بلندمدت ي��ك رويداد و تنها
ب��راي اينكه حرف خود را براي امروز اثبات
كنند ،حاضر ميشوند هر ضرر و زياني را به
خودشان و حتي جامعهشان وارد كنند.
اينگونه افراد و گروهها بهداليل گوناگون
ممكن است به اين مرحله از زندگي و كسب
و كارش��ان برسند كه يكي از آنها لجبازي و
سرسختي نشان دادن در برابر واقعيتهاست.
فردي كه حاضر است آتش به مالش بزند تا
حرفش را اثب��ات كند پيش از آن واقعيتها
را نادي��ده گرفته اس��ت و كار را به نقطهاي
رسانده كه نميتواند از آن برگشت كند .اين
روزگار بهويژه براي كس��اني پيش ميآيد كه
براي جلب رضايت نيروهاي باالدستي حاضر
ش��دهاند هرگونه خب��ر و تحليل غلط از يك
وضعيت و درباره يك پديده ارايه كنند.
يك عامل ديگر در رساندن افراد به اين
نقط��ه كه حاضرند براي اثب��ات ادعاي خود
درباره يك پديده ،آتش به مال خود و جامعه
بزنند اين است كه آشكار شدن نقض ادعاي
آنها ممكن است به سودهاي احتمالي آنها

كه البته ميتواند س��ود سياس��ي يا اجتماعي
باشد آسيب برس��د .در صورتيكه فردي در
اين وضعي��ت قرار گيرد و بهاصطالح «آتش
به مال خود بزند» ،شايد جامعه و افراد ديگر
فقط به حال او تأس��ف بخورند و شايد هم
از اينك��ه چنين فردي را ميبينند احس��اس
ناراحتي كنند ،اما اگر افراد و نهادها ببينند فرد
يا گروهي براي اثبات ادعاي غيركارشناس��ي
خود حاضرند آتش به مال دولت و ملت (غير
از خودشان) بزنند ديگر بسيار ناراحتكننده
خواهد ب��ود .پيگي��ري داس��تان و ماجراي
غصهبرانگيز شكر در ايران بهويژه در سالهاي
اخير و رفتار برخي مسؤوالن در اين روزها،
مصداق آتش زدن به مال مردم و دولت است.
داس��تان تازه از جايي ش��روع شد كه برخي
مس��ؤوالن بدونتوجه به اينكه منافع حاصل
از كاه��ش دادن دس��توري و عمدي قيمت
ش��كر تنها به جيب يك گروه دالل ميرسد
دستور داده شكر خريداري شده توسط دولت
ب��ه قيمت هر كيلوگرم  1300تومان در بازار
عرضه شود .اين دستور زيانبار در شرايطي
صادر ميشود كه قيمت شكر در بازار 1700
توم��ان اس��ت و حوالههاي داده ش��ده براي

فروش شكر دولتي به قيمت  1300تومان در
همان محل با سفتهبازي مواجه و با قيمتهاي
باالتر بهفروش ميرسد.
نكته تأسفبارتر اين است كه نهادهاي
صنفي و فع��االن صنعت قندوش��كر به اين
گروه كوچك از مسؤوالن يادآورشده بودند
كه اجبار كارخانهها براي فروش شكر به زير
قيم��ت بازار و آگاهي دالالن از ميزان ش��كر
موجود در انباره��ا راه را براي رانتخواري
بزرگ هم��وار ميكن��د .آت��ش زدن به مال
كارخانهه��ا (م��ال م��ردم) و دولت (فروش
ش��كر موجود ش��ركت بازرگاني دولتي) به
بهان��ه اينكه مصرفكننده تحت فش��ار قرار
نگيرد ،تنها كاري اس��ت ك��ه برخي مديران
غيرآش��نا به كار اين روزه��ا انجام ميدهند.
نكته تأسفبرانگيزتر اين است كه اقدام به اين
كار باتوج��ه به اينكه توليد محصوالت ديگر
كشاورزي جدابتر است احتماالً به كاهش
توليد چغندرقند منجر شده و به كاهش توليد
قندوشكر در سال  1392ميرسد.
آي��ا آتش زدن به مال م��ردم و دولت با
هدفه��اي ديگر از جمل��ه تضعيف بنيادين
درباره صنعت قندوشكر انجام ميشود؟

